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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Europa znajduje się na rozdrożu, tkwiąc w pewnego rodzaju 
kryzysie legitymacji w odniesieniu do europejskich decyzji;

B. mając na uwadze, że istnieje potrzeba przybliżenia europejskiego projektu obywatelom 
Unii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich potrzeby, życie i oczekiwania, przede 
wszystkim z myślą o wzmocnieniu legitymacji UE oraz przywróceniu zaufania do 
europejskiego projektu i entuzjazmu wobec niego dzięki nowemu systemowi 
sprawowania rządów w UE;

C. mając na uwadze, że kontrola parlamentarna wydatków publicznych jest jednym z 
kluczowych elementów składowych nowoczesnego systemu demokratycznego;

D. mając na uwadze, że wzrost demokracji w UE idzie w parze ze zwiększeniem 
przejrzystości, rozliczalności i uczciwości, które powinny być naczelnymi zasadami 
kultury w obrębie instytucji UE, służąc promowaniu wydajnego systemu zarządzania i 
zapewnieniu większej otwartości w funkcjonowaniu UE i w procesie podejmowania 
decyzji w UE;

E. mając na uwadze, że wszystkie instytucje UE powinny działać w sposób przejrzysty i 
być w pełni rozliczalne przed obywatelami Unii w zakresie środków powierzonych im 
jako instytucjom UE;

F. mając na uwadze, że przywódcy UE-27 dali wyraźny sygnał „jedności i solidarności”, 
przyjmując w dniu 25 marca 2017 r. deklarację rzymską;

G. mając na uwadze, że inercja na szczeblu europejskim nie wchodzi już w grę ze względu 
na duże wyzwania, przed którymi stanie Unia, szczególnie w związku z globalizacją, 
migracją, obroną opartą na wzmocnionej współpracy, zagadnieniami społecznymi, 
dokończeniem budowy europejskiej unii walutowej i wyborem nowych zasobów 
własnych UE;

H. mając na uwadze, że budżet UE pozostaje cennym źródłem finansowania dla państw 
członkowskich;

1. uważa, że zaufanie obywateli do instytucji UE ma podstawowe znaczenie dla 
demokracji, dobrego sprawowania rządów i skutecznego kształtowania polityki;

2. podkreśla, że jest konieczne, aby wyjść poza sprzeczne wizje Europy i pogodzić 
konkurujące ze sobą priorytety w celu uniknięcia ryzyka rozdarcia Unii lub jej 
osłabienia;

3. uznaje, że z powodu brexitu jeszcze pilniejsza stała się potrzeba dalszej refleksji nad 
architekturą instytucjonalną UE i strukturą jej wydatków oraz nadania nowej dynamiki 
polityce UE;
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4. wskazuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii będzie miała 
złożone konsekwencje budżetowe i wpłynie negatywnie na budżet UE; domaga się, aby 
pozostałe 27 państw członkowskich UE było bardziej ambitne w kwestii reformy 
budżetowej, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania dla UE;

5. wyraża przekonanie, że nadal istnieje przestrzeń dla lepszego osadzenia rozliczalności 
demokratycznej w ramach Unii, mianowicie przez opracowanie silnych mechanizmów 
zapewniających legitymację polityczną i rozliczalność instytucjonalną oraz przez 
usprawnienie coraz bardziej złożonych struktur sprawowania rządów w UE;

6. przypomina o potrzebie pilnej reformy budżetowej i administracyjnej UE, która 
pozwoliłaby usprawnić procedury wewnętrzne i uczynić UE bardziej zrozumiałą i 
przystępną dla obywateli;

7. przypomina, że wszelki dalszy rozwój w obrębie architektury Unii związany z 
istniejącymi organami lub z tworzeniem nowych podmiotów prawnych powinien 
zawsze uwzględniać takie zagadnienia jak rozliczalność demokratyczna UE, 
mechanizmy kontroli publicznej i wydajność działań;

8. uważa, że istnieje potrzeba ograniczenia luk w rozliczalności w UE i sięgnięcia po 
metody w większym stopniu oparte na współpracy, stanowiące połączenie nadzoru 
demokratycznego i działań kontrolnych, przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
przejrzystości; wzywa do zapewnienia pełnej rozliczalności i skutecznego nadzoru 
demokratycznego nad Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem 
Centralnym i organami, które zostaną utworzone w przyszłości takimi jak Europejski 
Fundusz Walutowy;

9. podkreśla ponadto, że nadszedł czas pragmatycznej refleksji nad metodami realizowania 
zadań przez UE, wymagającej udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania o to, jak 
najlepiej wdrażać politykę Unii i które modele sprawowania rządów powinny być 
stosowane, aby utorować drogę takiej Europie, która osiąga wymierne wyniki;

10. Przypomina o potrzebie wypracowania długoterminowej wizji strategicznej UE; uważa, 
że nadszedł czas, aby zarówno zaproponować nową narrację europejską, jak i 
realizować politykę UE w sposób bardziej strategiczny, oparty na określonej liczbie 
jasno zdefiniowanych i zrozumiałych priorytetów Unii, wspólnych celów i kompetencji, 
aby zwiększyć czytelność i wydajność;

11. podkreśla, że przełożenie nadrzędnych celów politycznych na wymierne i widoczne dla 
obywateli Unii działania i rezultaty musi być przedmiotem regularnych ocen stanu 
faktycznego, w związku z czym bezwzględnie konieczne jest utrzymanie kontroli 
budżetowej jako jednego z podstawowych elementów składowych kontroli 
demokratycznej;

12. wskazuje, że wzmocnienie nadzoru demokratycznego i kontroli parlamentarnej 
powinno być oparte nie tylko na tradycyjnym monitorowaniu zasobów i przepływów 
finansowych, lecz także na dokładnej ocenie stosunku wartości do ceny, wartościowych 
i zrównoważonych skutków dla obywateli oraz poszanowania wartości Unii i 
praworządności;
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13. uważa, że poszanowanie podstawowych wartości, zapewnienie ochrony praworządności 
w państwach członkowskich czy wprowadzenie zasady warunkowości ekologicznej 
stanowią konieczne demokratyczne warunki wstępne definiowania wszelkiej nowej 
solidarności finansowej w UE; wyraża zaniepokojenie niedawnymi wydarzeniami 
związanymi z brakiem poszanowania dla praworządności w niektórych państwach 
członkowskich; docenia w tym kontekście wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich 
(COM(2018)0324); podkreśla, że instytucje europejskie powinny działać na rzecz 
ochrony praworządności;

14. domaga się, aby bieżące ramy ochrony interesów finansowych Unii zostały 
wzmocnione systemem sankcji, proporcjonalnych do wagi niedociągnięć lub prób 
niekorzystnego wpływania na praworządność ustalonych w oparciu o niezależną ocenę, 
obejmujących zakres od ograniczenia finansowania ze środków UE po zawieszenie 
płatności i zobowiązań za powtarzające się niedociągnięcia; uważa, że w każdej takiej 
sytuacji Parlament powinien uczestniczyć, na równych prawach z Radą, w procesie 
podejmowania decyzji w odniesieniu do tego rodzaju postępowań i znoszenia tego 
rodzaju środków;

15. przypomina, że konieczne jest promowanie poszukiwania europejskiej wartości 
dodanej, czyli że, innymi słowy, łączenie zasobów na szczeblu europejskim powinno 
przynosić rezultaty w porównaniu z wydatkami na szczeblu krajowym, które nie mogą 
koncentrować się na świadczeniu europejskich dóbr publicznych;

16. uważa za konieczne, aby zaprojektować lepsze narzędzia na potrzeby reform 
strukturalnych w całej UE, zapewniając istotne europejskie dobra publiczne, i aby 
dokonać tego z należytym poszanowaniem stosowania zasad subsydiarności i 
proporcjonalności;

17. jest zdania, że, tam gdzie jest to konieczne, należy wzmocnić warunkowość we 
wstępnej fazie w poszczególnych obszarach polityki, bez stwarzania ryzyka dla 
operacyjności programów, aby zapewnić skuteczność należytego zarządzania finansami 
podczas realizacji wydatków Unii;

18. powtarza, że w kontekście debaty na temat przyszłości Europy należy rozważyć 
zagadnienie, w jaki sposób mógłby zostać zreformowany system budżetowy Unii, aby 
zapewnić odpowiedni budżet gwarantujący finansowanie planowanych polityk, lepsze 
zrównoważenie przewidywalności i interwencyjności, a także w jaki sposób zadbać o 
to, aby ogólny system finansowania nie był bardziej złożony, niż jest to konieczne dla 
osiągnięcia celów polityki Unii i zapewnienia rozliczalności;

19. uważa, że należy zadbać o to, by budżet stanowił prawdziwą wartość dodaną dla 
obywateli UE;

20. podkreśla, że zapewnienie wystarczających środków finansowych w połączeniu z 
modernizacją systemu zasobów własnych, przede wszystkim przez zagwarantowanie 
stabilnych, wydajnych i prawdziwie europejskich zasobów własnych, jest kluczowe dla 
utrzymania wysokiego poziomu inwestycji oraz ambicji Unii i jej wpływów na arenie 
międzynarodowej;
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21. podkreśla, że agencje europejskie są niezastąpione w zapewnianiu wiedzy fachowej w 
swoich dziedzinach, a jednocześnie reprezentują UE w państwach członkowskich; w 
związku z tym zaznacza, że kluczowe jest zapewnienie odpowiednio strukturyzowanej i 
zorganizowanej pracy agencji w przyszłości oraz zagwarantowanie, że ich działania są 
rentowne i widoczne przez cały czas; 

22. podkreśla ponadto, że Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) powinien zostać włączony 
do budżetu UE, jak to już zaznaczono we wniosku dotyczącym nowych wieloletnich 
ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027, w celu uniknięcia rozdrobnienia budżetu;  
wskazuje, że uwzględnienie EFR w budżecie UE zwiększa zdolność organu 
udzielającego absolutorium do kontrolowania wydatków w UE;

23. wzywa wszystkie instytucje UE do udoskonalenia procedur i praktyk służących 
ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces 
udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki; uważa w tym kontekście, 
że procedura udzielania absolutorium jest jednym z niezbędnych instrumentów 
rozliczalności demokratycznej wobec obywateli Unii;

24. wskazuje na znaczenie ochrony pieniędzy podatników UE przed nadużyciami 
finansowymi i inną nielegalną działalnością naruszającą interesy finansowe Unii;

25. przypomina o powtarzających się trudnościach napotykanych dotychczas przy 
procedurach udzielania absolutorium i wynikających z braku współpracy ze strony 
Rady; zdecydowanie stwierdza, że Rada musi być rozliczalna i przejrzysta podobnie jak 
pozostałe instytucje; podkreśla, że od tej zasady nie powinno być żadnych wyjątków;

26. uważa utworzenie Prokuratury Europejskiej (EPPO) za ważny cel pośredni w procesie 
urzeczywistniania europejskiej przestrzeni publicznej;  wzywa Komisję do pracy na 
rzecz sprawnego ustanowienia EPPO dzięki zapewnieniu wystarczających zasobów;

27. zwraca uwagę na zjawisko korupcji, które ma istotne konsekwencje finansowe i stanowi 
poważne zagrożenie dla demokracji, praworządności i inwestycji publicznych; 
przypomina swój wniosek do Komisji o wznowienie publikowania rocznego 
sprawozdania na temat korupcji;

28. wzywa Komisję do zaproponowania wariantów przyszłych metod współpracy z Grupą 
Państw Przeciw Korupcji (GRECO) funkcjonującą w Radzie Europy, w tym wniosku 
UE o członkostwo, oraz apeluje o informowanie Parlamentu na bieżąco o postępach 
dotyczących tego wniosku;

29. apeluje o rozszerzenie polityki uczciwości i ram etycznych wszystkich instytucji i 
agencji UE dzięki lepszemu wdrażaniu kodeksów postępowania, ochrony sygnalistów, 
zasad etycznych, przejrzystości i rozliczalności;

30. zachęca – uznając to za jedną z zasad przewodnich – do zarysowania konturów Europy 
przyszłości, która zapewnia równowagę między odpowiedzialnością a nową 
solidarnością oraz w której preferuje się metodę wspólnotową zamiast korzystania z 
systemu międzyrządowego jako metodę sprawowania rządów w UE;

31. wyraża pogląd, że konieczne jest kontynuowanie debaty o przyszłości Europy na 
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najwyższym szczeblu instytucjonalnym, z położeniem szczególnego nacisku na 
wydajniejsze wykorzystanie finansowania i na demokratyczne mechanizmy kontroli 
budżetu UE.
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